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General Instructions to Students

● There is a ‘cool-off time’ of 20 minutes in addition to maximum writing time.

● Use cool-off time to get familiarise with questions and to plan your answers.

● Read the instructions carefully.

● Read questions carefully before answering.

● Calculations, figures, graphs should be shown in the answer sheet itself.

● Give equations wherever necessary. 

● Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the 

examination.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ�ാതുനിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ
● നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെമ 20 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടൈ�ം' ഉണ്ടായിരിക്കും.

● "കൂൾ  ഓഫ്  ടൈ�ം'  ച"ാദ്യങ്ങൾ  പരി"യമെ'�ാനും  ഉത്തരങ്ങൾ  ആസൂത്രണം  മെ"യ്യാനും

ഉപചയാഗിക്കുക.

● നിർചദ്ദശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കണം 

● ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ച"ാദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

● കണക്ക്കൂട്ടലുകൾ,  "ിത്രങ്ങൾ,  ഗ്രാഫുകൾ,  എന്നിവ  ഉത്തരചപ'റിൽ  തമെന്ന

ഉണ്ടായിരിക്കണം

● ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ മെകാടുക്കണം 

● ചHാഗ്രാമുകൾ  മെ"യ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുചലറ്ററുകൾ  ഒഴിമെകയുള്ള ഒരു ഇലചOാണിക്

ഉപകരണവും ഉപചയാഗിക്കുവാൻ പാ�ില്ല.
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Answer any 4 questions from 1 to 8. Each 

carries 1 score.

1 മുതൽ 8 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും 4 എണ്ണ 

ത്തിന് ഉത്ത�പ%ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 1 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

1. Name the branch of physics which deals

with  electric  and  magnetic  phenomena

associated  with  charged  and  magnetic

bodies.                                                     (1)

1. "ാർജിതവും കാന്തീകൃതവുമായ വസ്തുക്കളുമെ� ടൈവദ്യുത,

കാന്തിക  Hതിഭാസങ്ങമെ['റ്റി  പഠിക്കുന്ന ഭൗതിക

ശാസ്ത്ര ശാഖയുമെ� ചപര്.                                        (1)

2. The weakest force in nature.                   (1)

(i)   Strong nuclear force     

(ii)  Weak nuclear force

(iii) Gravitational force          

(iv) Electromagnetic force

2. Hകൃതിയിമെല ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ ബലം.          (1)

(i)   Hബല ആണവബലം     

(ii)  ക്ഷീണ ആണവബലം

(iii) ഗുരുത്വ ബലം

(iv) ടൈവദ്യുതകാന്തികബലം

3. Find the odd one:                              (1)

(kilogram,  second,  ampere,  candela,

newton)

3. താമെഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽനിന്ന്  ഒറ്റമെ'ട്ടത്

തിരമെഞ്ഞടുക്കുക.                                                  (1)

(കിചലാഗ്രാം,  മെസക്കൻഡ്,  ആമ്പിയർ,  കാൻമെഡല,

ന്യൂട്ടൺ)

4. Gravitational force is a ............... force. (1)

(conservative / non conservative) 

4. ഗുരുത്വ ബലം ഒരു ..................... ബലമാണ്.         (1)

(സംരക്ഷിത / സംരക്ഷിതമല്ലാത്ത)

5. The  rotational  analogue  of  mass  is

called ............                                         (1)

5. മാസിന്   സദൃശമായി  പരിക്രമണ  "ലനത്തിലുള്ളത്

...........  ആകുന്നു.                                                 (1)

6. For  a  given gas  root  mean square  speed

(vrms) is directly proportional to .....        

( T2,    T,   √T )                                   (1)

6. വാതകത്തിമെല ഒരു തന്മാത്രയുമെ� റൂട്ട്  മീൻ സ് ക്വയർ

ചവഗത(vrms)  ....  ന് ചനർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും.

( T2,    T,   √T )                                              (1)

7. A  simple  pendulum  is  taken  from  the

equator to the pole, its period of oscillation

will ...................... 

(increase / decrease)                               (1)

7. ഭൂമധ്യചരഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവത്തിചലക്ക് ഒരു സിംപിൾ

മെപൻഡുലം  മെകാണ്ടുചപാകുന്നു.  അതിമെv

ചദാലനത്തിമെv ആവർത്തനകാലം  .......... 

( കൂടുന്നു / കുറയുന്നു )                                             (1)

8. Among  the  following,  which  is  an

example for simple harmonic motion?   (1)

i. The rotation of the earth about its axis.

ii. Vertical oscillations of a loaded spring.

iii. Uniform circular motion.

8. താമെഴ പറയുന്നവയിൽ  സര[  ഹാർചമാണിക  "ലന

ത്തിന് ഉദാഹരണചമത്?                                       (1)

i.  സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിലുള്ള ഭൂമിയുമെ� ഭ്രമണം.

ii.ചലാഡ്  മെ"യ്ത ഒരു സ്Hിംഗിമെv ലംബ

ചദാലനങ്ങൾ 

iii. സമവർത്തു[ "ലനം.
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Answer any 5 questions from 9 to 18. Each 
carries 2 scores 

9 മുതൽ 18 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും 5 എണ്ണ 

ത്തിന് ഉത്ത�പ%ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 2 സ് ദ്ദേകാർ വീതം. 

9. A car is moving along the circumference

of a circle of radius ‘r’.

a)  What  is  the  distance  travelled  in  one

revolution?                                              (1)

b)  What  is  the  displacement  in  one

revolution?                                              (1)

9. ‘r’  ആരമുള്ള ഒരു  വൃത്തത്തിമെv ചുറ്റ[വിലൂമെ�  ഒരു

കാർ നീങ്ങുന്നു.

(a) ഒരു പരിക്രമണത്തിൽ കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര?

                                                                           (1)
(b) ഒരു പരിക്രമണത്തിമെല സ്ഥാനാന്തരം എത്ര?   (1)

10. A food  packet  is  released  from  a  plane

flying horizontally, reaches the surface of

the earth in 10 second. Calculate the height

from which the packet is dropped.         (2)

10. തിരശ്ചീന  ദിശയിൽ  സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനത്തിൽ

നിന്നും  താചഴക്ക്   ഇടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമെ'ാതി  10

മെസക്കv് മെകാണ്ട് ഭൂമിയുമെ� ഉപരിതലത്തിൽ എത്തി

ചച്ചരുന്നു. എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണമെ'ാതി

താചഴക്ക് ഇട്ടത് എന്ന് കണ്ടുപി�ിക്കുക.                  (2)

11. State Newton’s second law of motion and

arrive at an equation of force.                 (2)

11. ന്യൂട്ടമെv രണ്ടാമമെത്ത "ലന  നിയമം  Hസ്താവിച്ച്

ബലത്തിമെv സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.               (2)

12. Match the following.                              (2)

Sl

No A B

1 Newton’s

first law

Change  in

momentum 

2 Conservation

of  linear

momentum

Action  ⇔  Reaction

3 Newton’s

third law

Law of inertia

4 Impulse Momentum before 

collision = 

momentum after 

collision

12. ച"രുംപ�ി ച"ർക്കുക.                                           (2)

ക്രമ

നമ്പർ A B

1 ന്യൂട്ടമെv ഒന്നാം

നിയമം

ആക്കവ്യത്യാസം 

2 ചനർ  ചരഖാ

ആക്കത്തിമെv

സംരക്ഷണം 

Hവർത്തനം  ⇔

HതിHവർത്തനം 

3 ന്യൂട്ടമെv മൂന്നാം

നിയമം 

ജഡത്വനിയമം 

4 ആചവഗം കൂട്ടിമുട്ടലിന് 

മുൻപുള്ള ആക്കം =  

കൂട്ടിമുട്ടലിന്  

ചശഷമുള്ള  ആക്കം

13. Find  out  the  sign  of  work  done  in  the

following cases:                                      (2)

a) Work done by a man in lifting a bucket

out of well.

13. താമെഴ പറയുന്ന സാഹ"ര്യങ്ങ[ിൽ മെ"യ്യുന്ന Hവൃത്തി

യുമെ� "ിഹ്നം കണ്ടുപി�ിക്കുക.                             (2)

a)  കിണറ്റിൽ  നിന്ന്  ഒരു ബക്കറ്റ്  ഉയർത്തുചമ്പാൾ

ഒരാൾ മെ"യ്യുന്ന Hവൃത്തി.
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b) Work done by friction on a body sliding

down an inclined plane.

c)  Work  done  by  an  applied  force  on  a

body  moving  on  a  rough  horizontal

surface.

d) Work done by the resistive force of air

on a vibrating pendulum.

b) ഒരു മെ"രിഞ്ഞ Hതലത്തിചലക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന

വസ് തുവിമെv ഘർഷണം മെ"യ്യുന്ന Hവൃത്തി 

c)പരുക്കനായ  ഒരു തിരശ്ചീന  Hതലത്തിൽ

"ലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ  Hചയാഗിച്ച ബലത്താൽ

മെ"യ്യുന്ന Hവൃത്തി 

d)  ചദാലനം  മെ"യ്യുന്ന മെപൻഡുലത്തിൽ  വായുവിമെv

Hതിചരാധബലം മെ"യ്യുന്ന Hവൃത്തി 

14. At what height ’h’, the value of ‘g’ will be

half  of  that  on  the  surface  of  the  earth?

(Radius of earth is = 6400 km)               (2)

14. ഏത് ഉയരത്തി(h)ലാണ്  'g' g'g'  യുമെ� മൂല്യം ഭൂമിയുമെ� ഉപ

രിതലത്തിമെല മൂല്യത്തിമെv പകുതിയാകുന്നത്  ?

(ഭൂമിയുമെ� ആരം = 6400 km)                               (2)

15. Burns from steam are usually more serious

than boiling water. Why?                       (2)

15. തി[ച്ച മെവള്ളം  മെകാണ്ടുള്ള മെപാള്ളലിചനക്കാൾ

നീരാവിമെകാണ്ടുള്ള മെപാള്ളൽ ഗുരുതരമാണ് .  എന്തു

മെകാണ്ട്?                                                              (2)

16. a)  At  what  temperature,  the  value  in

Fahrenheit  Scale  is  numerically  equal  to

that in Celsius scale?                              (1)

b) “A Quasi-static process is a process that

occurs infinitesimal slowly that every step

in  the  system  tends  to  remain  in

equilibrium”. 

State True or False?                                (1)

16. a)ഏത്  താപനിലയിലാണ്,  ഫാരൻഹീറ്റ്

മെ�യിലിമെല മൂല്യം  മെസൽഷ്യസ്  മെ�യിലിൽ

തുല്യമായി വരുന്നത്?                                           (1)

b)"അതീവ  മന്ദഗതിയിൽ  ന�ക്കുന്നതും,

വ്യവസ്ഥയുമെ�യും  ചുറ്റുപാ�ിമെvയും  സന്തുലനാവസ്ഥ

കൾ തു�ർച്ചയായി ഒരുചപാമെല നിലനിർത്തുന്നതുമായ

Hക്രിയയാണ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് Hക്രിയ.”

ശരിചയാ മെതചറ്റാ എന്ന് Hസ്താവിക്കുക.                  (1)

17. a)  Heat  engine  is  a  device  used  to

convert........ energy into .......energy      (1)

b)   Draw the  schematic  diagram of  heat

engine                                                     (1)

17. a) താപയന്ത്രം ........ ഊർജമെത്ത ....... ഊർജ്ജമാക്കി

മാറ്റാനുപചയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്.                 (1)

b) ഒരു താപ യന്ത്രത്തിമെv ചരഖാ "ിത്രം വരയ്ക്കുക.  (1)

18. Define Simple Harmonic Motion (SHM).

                                                                (2)

18. സര[ ഹാർചമാണിക "ലനം(SHM) നിർവ്വ"ിക്കുക. 

                                                                           (2)

Answer any 5 questions from 19 to 28. Each 
carries 3 scores 

19  മുതൽ  28  വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും  5  എണ്ണ

ത്തിന് ഉത്ത�പ%ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 3 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

19. The  correctness  of  equations  can  be

checked using the principle of homogeneity.

a) State the principle of homogeneity.    (1)

19. ഒരു സമവാക്യത്തിമെv കൃത്യത ടൈഡമെമൻഷനുകളുമെ�

ഏകാത്മകത തത്വം ഉപചയാഗിച്ച്  പരിചശാധിക്കാം.

a)ടൈഡമെമൻഷനുകളുമെ� ഏകാത്മകത  തത്വം

Hസ്താവിക്കുക.                                                      (1)
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b)  Using  this  principle,  check  whether  the

following equation is dimensionally correct.    (2)

             
1
2

m v2 = mgh

where  m is the mass of the body,  v  is its

velocity,  g  is  the  acceleration  due  to

gravity and h is the height.

b)  ഈ തത്വമുപചയാഗിച്ച്  താമെഴ മെകാടുത്തിരിക്കുന്ന

സമവാക്യത്തിമെv ടൈഡമെമൻഷണൽ  സാധുത

പരിചശാധിക്കുക.         

1
2

m v2 = mgh

ഇവിമെ� m എന്നത് വസ്തുവിമെv മാസും ,  v  Hചവഗവും,

g ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണവും, h ഉയരവുമാകുന്നു.                (2)

20. Acceleration–time graph of a  body starts

from rest is shown below:

a) What is the use of the acceleration-time

graph?                                                     (1)

b) Draw the velocity–time graph using the

above graph.                                           (1)

c)  Find  the  displacement  in  the  given

interval of time from 0 to 3 seconds.      (1)

20. നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവി

മെv ത്വരണ-സമയ ഗ്രാഫ് ചുവമെ� കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

a)  ത്വരണ  -  സമയ  ഗ്രാഫിമെv ഉപചയാഗ ങ്ങൾ

എന്താണ്?                                                           (1)

(b) മുക[ിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഉപചയാഗിച്ച്  Hചവഗ - സമയ

ഗ്രാഫ് വരയ് ക്കുക..                                               (1)

(c)  0  മുതൽ  3  മെസക്കൻഡ്  വമെരയുള്ള നിശ്ചിത

ഇ�ചവ[യിമെല  സ്ഥാനാന്തരം കമെണ്ടത്തുക.           (1)

21. (a)  Give  the  expression  to  find  the  unit

vector of a given vector A⃗                 (1)

(b) Find the unit vector of 

A⃗ = 4 î−3 ĵ+ k̂                               (2)

21. a) A⃗ എന്ന സദിശത്തിമെv ഏകകസദിശം (യൂണിറ്റ്

സദിശം)  കണ്ടുപി�ിക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം

എഴുതുക.                                                              (1)

b) A⃗=4 î−3 ĵ+ k̂ എന്ന സദിശത്തിമെv ഏകക

സദിശം കണ്ടുപി�ിക്കുക.                                       (2)

22. Show that maximum horizontal range is 4

times the maximum height attained by the

projectile.                                                (3)

22. മെHാജടൈ�ൽ  ടൈകവരിക്കുന്ന പരമാവധി  ഉയര

ത്തിമെv 4  മ�ങ്ങാണ്  പരമാവധി  തിരശ്ചീന പരിധി

എന്ന് മെത[ിയിക്കുക.                                           (3)

23. A gun  moves  backward  when  a  shot  is

fired from it.

(a) Choose the correct statement.           (1)

    (i)The momentum of the gun is greater

23. മെവ�ിയുതിർക്കുചമ്പാൾ ചതാക്ക് പിന്നിചലക്ക് നീങ്ങുന്നു.

(a) ശരിയായ Hസ്താവന തിരമെഞ്ഞടുക്കുക.             (1)

 i.   ചതാക്കിമെv ആക്കം മെവ�ിയുണ്ടയുച�തിചനക്കാൾ
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than that of the shot.

    (ii)The momentum acquired by the gun

and shot have the same magnitude.

  (iii)  Gun  and  shot  acquire  the  same

amount of kinetic energy.

(b) A shell of mass 0.020 kg is fired by a

gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of

the shell is 80m/s, what is the recoil speed

of the gun?                                              (2)

കൂടുതലായിരിക്കും.

ii.  ചതാക്കിമെvയും മെവ�ിയുണ്ടയുമെ�യും ആക്കത്തിമെv

പരിമാണം തുല്യമായിരിക്കും.

iii.  ചതാക്കും  മെവ�ിയുണ്ടയും  ഒചര ആക്കം

ആർജ്ജിക്കുന്നു.

(b) 0.020  കിചലാഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു മെഷൽ  100 kg

മാസുള്ള ചതാക്കിൽനിന്നും  മെവ�ിയുതിർക്കുന്നു .

ചതാക്കിൽനിന്നും പുറമെ'ടുന്ന മെഷല്ലിമെv ചവഗത  80

m/s  ആമെണങ്കിൽ,  ചതാക്കിമെv റീചക്കായിൽ ചവഗത

എന്താണ്?                                                           (2)

24. The Moment of inertia of a uniform disc

about  an  axis  passing  through the  centre

and perpendicular to the plane is MR2/2.

a) State perpendicular axes theorem.     (1)

b)  Derive  the  expression  for  moment  of

inertia  of  a  uniform  disc  about  an  axis

passing through any diameter                 (2)

24. ഒരു ഏകസമാന  ഡിസ് കിമെv ചകന്ദ്രത്തിലൂമെ�

അതിമെv ലംബമായതുമായ അക്ഷത്തിമെല  മെമാമെമv് 

ഓഫ് ഇചനർഷ്യ MR2/2 ആകുന്നു. 

a) ലംബ അക്ഷ സിദ്ധാന്തം Hസ്താവിക്കുക.            (1)

b)  ഒരു ഏകസമാന  ഡിസ് കിമെv വ്യാസത്തിലൂമെ�

ക�ന്നു ചപാകുന്ന അക്ഷത്തിമെല  മെമാമെമv്  ഓഫ്

ഇചനർഷ്യയ് ക്കുള്ള സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.      (2)

25. Acceleration due to gravity decreases with

depth.

(a) Prove the above statement by deriving

the proper equation.                                (2)

(b)  Using  the  equation,  show  that

acceleration due to gravity is maximum at

the surface and zero at  the centre  of the

earth.                                                       (1)

25. ഗുരുത്വാകർഷണം  മൂലമുള്ള ത്വരണം  ആഴത്തിനനു

സരിച്ച് കുറയുന്നു.

(a)  ശരിയായ  സമവാക്യം  രൂപീകരിച്ച്   മുക[ിലുള്ള

Hസ്താവന മെത[ിയിക്കുക.                                      (2)

(b)  സമവാക്യം  ഉപചയാഗിച്ച്,  ഗുരുത്വാകർഷണം

മൂലമുള്ള ത്വരണം  ഉപരിതലത്തിൽ  പരമാവധി

ആമെണന്നും  ഭൂമിയുമെ� ചകന്ദ്രത്തിൽ  പൂജ്യമാമെണന്നും

മെത[ിയിക്കുക.                                                      (1)

26. a) State Pascal’s law.                              (1)

b) Explain the working of hydraulic lift.(2)

26. a) പാ�ൽ നിയമം Hസ്താവിക്കുക                       (1)

b)  ടൈഹച�ാ[ിക്  ലിഫ്റ്റിമെv Hവർത്തനം  വിശദീ

കരിക്കുക.                                                            (2)

27. The P-V diagram of a gas is shown in the

figure.  In  this  figure  AB  represents

isobaric  process  and  AD  represents

isothermal process.

27. ഒരു വാതകത്തിമെv P-V  ഡയഗ്രം  "ിത്രത്തിൽ

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഈ  "ിത്രത്തിൽ  AB  സമമർദ

Hക്രിയമെയയും AD ഐചസാമെതർമൽ Hക്രിയമെയയും

Hതിനിധീകരിക്കുന്നു.
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a) Explain isobaric process and isothermal

process.                                                   (2)

b) Using the above graph, find the process

in which the work done is maximum. Give

the reason.                                               (1)

a) സമമർദ Hക്രിയയും  ഐചസാമെതർമൽ Hക്രിയയും

എമെന്തന്ന് വിശദീകരിക്കുക.                                  (2)

b)  മുക[ിമെല ഗ്രാഫ്  ഉപചയാഗിച്ച് ,  കൂടുതൽ Hവൃത്തി

മെ"യ്ത Hക്രിയ കമെണ്ടത്തുക. കാരണം നൽകുക.     (1)

28. Give any three postulates of kinetic theory

of ideal gas.                                             (3)

28. വാതകങ്ങളുമെ� ഗതികസിദ്ധാന്തത്തിമെv ഏമെതങ്കിലും

മൂന്ന് അ�ിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എഴുതുക.                   (3)

Answer any 4 questions from 29 to 36. Each

carries 4 scores. 

29 മുതൽ 36 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും 4 എണ്ണ 

ത്തിന് ഉത്ത�പ%ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 4 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

29. The  figure  below  shows  the  path  of  a

projectile motion.

a)  Obtain  the  expressions  for  maximum

height and time of flight.                        (3)

b)  What  is  the  angle  of  projection  for

maximum horizontal range?                   (1)

29. ഒരു മെHാജടൈ ൽ "ലനത്തിമെv പാതയുമെ� "ിത്രം

താമെഴ മെകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

a)  പരമാവധി  ഉയരത്തിമെvയും  പറക്കാമെനടുക്കുന്ന

സമയത്തിമെvയും സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.       (3)

b)  പരമാവധി  തിരശ്ചീനപരിധിക്കുള്ള വിചക്ഷപണ

ചകാണ[വ് എത്ര?                                               (1)

30. According  to  Newton’s  laws  of  motion,

the force depends on the rate of change of

momentum.

a)  State  whether  the  force  is  external  or

internal? Justify your answer.                 (1)

b) What happens to the linear momentum

when the force is absent?                        (1)

30. ന്യൂട്ടമെv "ലന  നിയമം  അനുസരിച്ച് ,  ബലം

ആക്കമാറ്റത്തിമെv നിരക്കിമെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

a)  ബലം  ബാഹ്യമാചണാ  ആന്തരികമാചണാ  എന്ന്

Hസ്താവിക്കുക. നിങ്ങളുമെ� ഉത്തരം ന്യായീകരിക്കുക.

(1)
b)ബലത്തിമെv അസാന്നിധ്യത്തിൽ  ചനർചരഖാ

ആക്കത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?                         (1)
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c) The motion of a particle of mass m is

described y = ut + 1⁄2 gt 2. Find the force

acting on the particle.                             (2)

c) m മാസുള്ള കണികയുമെ� "ലനം y = ut + 1⁄2 gt 2

എന്ന്  വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.  കണികയിൽ  Hവർത്തി

ക്കുന്ന ബലം  കണ്ടുപി�ിക്കുക.                              (2)

31. Power is the rate at which work is done.

a)  Express  power  in  terms  of  force  and

velocity.                                                  (1)

b) An elevator carrying a maximum load

of 1800 kg is moving up with a constant

speed  of  2ms-l.  The  frictional  force

opposing the motion is 4000 N. Determine

the  minimum  power  delivered  by  the

motor to the elevator.                              (2)

c)  Express  your  above  answer  in  horse

power?                                                    (1)

31. മെ"യ്ത Hവൃത്തിയുമെ� നിരക്കാണ് പവർ. 

a)  പവറിമെv സമവാക്യം  ബലവും  Hചവഗവും

ഉൾമെ'ടുത്തി എഴുതുക.                                         (1)

b)  പരമാവധി  1800 kg  ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന

ഒരു ലിഫ്റ്റ്  2m/s  സ്ഥിരചവഗചത്താമെ� മുക[ിചലക്കു

സഞ്ചരിക്കുന്നു.  ഈ "ലനത്തിമെനതിരായ ഘർഷണ

ബലം  4000  N ആണ്.  ഈ  ലിഫ്റ്റിന്  ചമാചട്ടാർ

നൽകുന്ന കുറഞ്ഞ പവർ കമെണ്ടത്തുക.                  (2)

c) നിങ്ങളുമെ� ഉത്തരം കുതിരശക്തിയിലും എഴുതുക.

  (1)

32. a)  In  the  absence  of  an  external

torque....................of  an  isolated  system

remains constant.                                    (1)

b) Why planets move faster at near region

of sun and slower when they are far away.

(3)

32. a)  ബാഹ്യ ച�ാർക്കിമെv (ബല  ആഘൂർണത്തിമെv)

അഭാവത്തിൽ  ഒറ്റമെ'ട്ട വ്യൂഹത്തിമെv ..................

സ്ഥിരമായി  നിലനിൽക്കുന്നു.                            (1)

b)  എന്തുമെകാണ്ടാണ്  ഗ്രഹങ്ങൾ  സൂര്യമെv സമീപ

Hചദശത്ത്  എത്തുചമ്പാൾ  ചവഗത്തിൽ  നീങ്ങുകയും

വിദൂര  Hചദശങ്ങ[ിലായിരിക്കുചമ്പാൾ  മന്ദഗതിയി

ലാവുകയും മെ"യ്യുന്നത്?                                        (3)

33. (a)  Derive  the  mathematical  relation

between angular momentum and torque.(2)

(b)  State  the  law  of  conservation  of

angular momentum.                                (1)

(c)  Write  an  example  for  the  motion  in

which angular momentum is conserved. 1)

33. (a)  ചകാണീയ ആക്കം,  ച�ാർക്ക് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള

ഗണിതശാസ്ത്ര ബന്ധം രൂപീകരിക്കുക.                  (2)

(b)ചകാണീയ  ആക്കസംരക്ഷണ  നിയമം

Hസ്താവിക്കുക.                                                     (1)

(c)ചകാണീയ  ആക്കം  സംരക്ഷിക്കമെ'ടുന്ന

"ലനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക.                (1)

34. a) State Universal Law of Gravitation.   (1)

b) Derive an equation for the acceleration

due to gravity in terms of radius (R) and

mass (M) of the earth.                             (2)

c)  Weight  of  a  body  of  mass  m,  at  the

centre of the earth is ......                        (1)

34. a)ന്യൂട്ടമെv സാർവികഗുരുത്വാകർഷണ  നിയമം

Hസ്താവിക്കുക.                                                 (1)

b) ഭൂമിയുമെ� ആരം (R) ) ഉം മാസ് (M) ) ഉം ഉപചയാഗിച്ച്

ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണത്തിന് സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.

(2)

c)  ഭൂമിയുമെ� ചകന്ദ്രത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിമെv ഭാരം

......ആകുന്നു.                                                       (1)
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35. a) State and explain Hooke'g' s law.          (1)

b) A wire is fixed at one end is subjected to

increasing load at  the other  end. Draw a

curve between Stress and Strain and with

the help of the curve, explain the terms 

  i) Proportional limit 

  ii) Yield point 

  iii) Permanent set

  iv) Fracture  point                                 (3)

35. a) ഹൂക്ക് നിയമം Hസ്താവിച്ച് വിശദീകരിക്കുക.     (1)

b)  ഒരറ്റം  ഉറ'ിച്ചിരിക്കുന്ന വയറിമെv മചറ്റ അറ്റം

ചലാഡ് വർധനയ്ക്ക്  വിചധയമാണ്. 

സ് മെ®സും  മെ¯യിനും  തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ്  വരച്ച് ,

ഗ്രാഫിമെv സഹായചത്താമെ� താമെഴ'റയുന്നവ

വിശദീകരിക്കുക. 

i) ആനുപാതിക പരിധി                        

ii) ഇലാസ്തിക പരിധി                               

iii) മെപർമമെനv് മെസറ്റ്                           

iv) ഫ്രാക്"ർ ചപായിv്                                   (3)

36. A transverse harmonic wave on a string is

described by      

y(x,t) = 3.0 sin (36t + 0.018x + π/4) 

where x and y are in cm and t is in s. The

positive direction of x is from left to right.

a) Is it travelling or stationary wave?    (½)

b)What is the initial phase at the origin?

(½)

c) What are its amplitude and frequency?

(2)

d) If it is a travelling wave, what are the

speed and direction of its propagation?  (1)

36. y(x,t) = 3.0 sin (36t + 0.018x +  π/4)  എന്ന സമ

വാക്യം  ഒരു "ര�ിമെല അനുHസ്ഥ ഹാർചമാണിക

തരംഗമെത്ത വിശദീകരിക്കുന്നു .  ഇവിമെ� x ഉം  y ഉം

മെസvിമീറ്ററിലും  t  മെസക്കvിലുമാണ്.  X  മെv

ചപാസിറ്റീവ് ദിശ ഇ�ത്തുനിന്ന് വലചത്താട്ടാണ്.

a)  ഇമെതാരു Hയാണതരംഗമാചണാ  നിശ്ചലതരംഗ

മാചണാ?                                                            (½)

b) മൂലബിന്ദുവിമെല Hാരംഭ ചഫസ് എത്ര?             (½)

c)    ഇതിമെv ആയതിയും ആവൃത്തിയും എന്ത്?        (2)
d)     ഇത് ഒരു Hയാണ തരംഗമാമെണങ്കിൽ,  അതിമെv

   സഞ്ചാര ചവഗതയും ദിശയും എന്താണ്?                (1)

Answer any 3 questions from 37 to 42. Each 
carries 5 scores. 

37 മുതൽ 42 വപ�യുള്ള ദ്ദേ�ാദ്യങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലും 3 എണ്ണ 

ത്തിന് ഉത്ത�പ%ഴുതുക. ഓദ്ദേ�ാന്നിനും 5 സ് ദ്ദേകാർ വീതം.

37. a) Consider a simple pendulum, having a

bob  attached  to  a  string,  that  oscillates

under  the  action  of  the  force  of  gravity.

Suppose that the period of oscillation(T) of

the simple pendulum depends on its length

(l),  mass of the bob (m) and acceleration

due to gravity (g).  Derive the expression

for  its  time  period  using  method  of

dimensions. (Constant, k = 2π)               (3)

b)Write any two limitations of dimensional

analysis.                                                  (2)

37. a)  ഗുരുത്വബലത്തിമെv ഫലമായി  ചദാലനം  മെ"യ്യുന്ന

ഒരു സിമ്പിൾമെപൻഡുലം  പരിഗണിക്കുക .  മെപൻഡുല

ത്തിമെv ആവർത്തനകാലം  (T)  അതിമെv നീ[

മെത്തയും ( l ) ചബാബിമെv മാസിമെനയും (m) ഭൂഗുരുത്വ

ത്വരണമെത്തയും  (g)  ആശ്രയിച്ചിരുന്നാൽ  ടൈഡമെമൻ

ഷനൽ  മാർഗം  ഉപചയാഗിച്ച്  ആവർത്തനകാല

ത്തിമെv സമവാക്യം രൂപമെ'ടുത്തുക.

(സ്ഥിരാങ്കം,k = 2π)                                              (3)

b)  ടൈഡമൻഷണൽ  വിശകലനത്തിമെv ഏമെതങ്കിലും

രണ്ട് പരിമിതികൾ എഴുതുക.                                 (2)
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38. Free  fall  is  a  uniformly  accelerated

motion.

a)  Draw the  velocity–time  graph  of  free

fall.                                                          (1)

b)  Derive  the  following  equations  of

motion  for  a  body moving with  uniform

acceleration in a straight line.

 (i) v = v0 + at                                         

 (ii) S= v0t+½ at2                                                               (3)

c) Rewrite the above equations for a freely

falling body.                                           (1)

38. നിർബാധ പതനം ഒരു സമാന ത്വരണ "ലനമാണ്.

a)  നിർബാധ പതനത്തിമെv Hചവഗ  -  സമയ ഗ്രാഫ്

വരയ്ക്കുക.                                                               (1)

b)  ചനർചരഖയിൽ  സമത്വരണത്തിലുള്ള വസ്തുവിമെv

താമെഴ'റഞ്ഞിരിക്കുന്ന "ലന  സമവാക്യങ്ങൾ

രൂപീകരിക്കുക. 

i)    v = v0 + at

ii) S=v0 t+
1
2

at 2                                           (3)

c)  മുക[ിലുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ നിർബാധ പതനത്തി

ലുള്ള വസ്തുവിന് അനുസരിച്ച്  വീണ്ടും എഴുതുക.       (1)

39. A  vehicle  of  mass  m  is  moving  on  a

banked road of radius r.

a)  What  are  various forces  acting on the

vehicle?                                                  (1)

b) Obtain an expression for maximum safe

speed of the vehicle on a banked road.  (3)

c)  A  circular  road  of  radius  300  m  is

banked at an angle of 15°.If the coefficient

of friction between the wheels of the car

and the  road is  0.2,what  is  the  optimum

speed of the car? (g = 9.8 m/s2)              (1)

39. m  മാസുള്ള ഒരു വാഹനം  r  ആരമുള്ള ഒരു ബാങ്ക്ഡ്

ചറാഡിൽക്കൂ�ി സഞ്ചരിക്കുന്നു.

(a)വാഹനത്തിൽ  Hചയാഗിക്കമെ'ടുന്ന വിവിധ

ബലങ്ങൾ ഏമെതല്ലാം?                                          (1)

(b)  ബാങ്കഡ്  ചറാഡിൽ  കൂ�ിയുള്ള വാഹനത്തിമെv

പരമാവധി  സുരക്ഷിത  ചവഗതയുമെ� സമവാക്യം

രൂപീകരിക്കുക.                                                    (3)

(c)  300  മീറ്റർ  ആരമുള്ള ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള

ചറാഡ്  15° ചകാണിൽ  ബാങ്ക്  മെ"യ്തിരിക്കുന്നു.  ഒരു

കാറിമെv "ക്രങ്ങളും  ചറാഡും  തമ്മിലുള്ള ഘർഷണ

ത്തിമെv ഗുണാങ്കം  0.2  ആമെണങ്കിൽ  കാറിമെv

ഒപ്റ്റിമം ചവഗത കണ്ടുപി�ിക്കുക.  (g=9.8 m/s2)    (1)

40. a) State and prove  the law of conservation

of energy for a freely falling body.         (3)

b)  Draw  graphically  the  variation  of

kinetic  energy  and  potential  energy  with

the height of the body in the above case. 

(2)

40. a)  സ്വതന്ത്രമായി  താചഴക്ക്  വീഴുന്ന ഒരു വസ്തുവിമെv

ഊർജസംരക്ഷണ നിയമം Hസ്താവിച്ച് മെത[ിയിക്കുക.

                                                                           (3)
b)മുക[ിൽ  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹ"ര്യത്തിൽ

ഉയരത്തിനനുസരിച്ച്  ഗതിചകാർജ  ത്തിമെvയും

സ്ഥിതിചകാർജത്തിമെvയും  വ്യതിയാനം  ഗ്രാഫിൽ

വരയ്ക്കുക.                                                               (2)

41. The minimum speed with which a body is

to be projected so that it never returns to

earth is called the escape speed. 

41. ഭൂമിയിൽനിന്ന്  പലായനം  മെ"യ്യുന്നതിന്  ഒരു

വസ്തുവിന്  ആവശ്യമായ  ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞ ചവഗതമെയ

പാലായന ചവഗം എന്നു പറയുന്നു. 
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a) Arrive at an expression for escape speed

of earth.                                                   (2)

b) Consider a satellite at a height ‘h’ from

the  surface  of  the  earth.  Obtain  the

equation for its orbital velocity(vo).        (2)

c) Write down the relation between escape

speed(ve)  and orbital speed(vo)              (1)

a)ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള പാലായന  ചവഗത്തിനുള്ള

സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.                                  (2)

b)  ഭൂമിയുടെ� ഉപരിതലത്തിൽ  നിന്ന്  'g' h'g'  ഉയരത്തിൽ
ഒരു ഉപഗ്രഹം  പരിഗണിക്കുക ,  അതിടെ� പരിക്രമണ
വേ ഗത (vo) യ്ക്കുള്ള സമ ാക്യം കടെ&ത്തുക.           (2)

c)  പാലായന  വേ ഗതയും  പരിക്രമണ  വേ ഗതയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക.                                  (1)

42. In  case  of  fluids  law of  conservation  of

energy can be explained with Bernoulli’s

principle.

a)  With  a  neat  diagram  state  and  prove

Bernoulli’s principle.                              (3)

b) Why it is dangerous to stand near the

edge of the platform when a fast train is

crossing it?                                              (2)

42. ദ്രവങ്ങളുമെ� കാര്യത്തിൽ  മെബർചണാ[ീസ്  തത്വം

ഉപചയാഗിച്ച്  ഊർജ  സംരക്ഷണ  നിയമം

വിശദീകരിക്കാം. 

a)  "ിത്രത്തിമെv സഹായചത്താമെ� മെബർണൂയിയുമെ�

തത്വം Hസ്താവിച്ച് മെത[ിയിക്കുക.                          (3)

b)  മെ®യിൻ  ക�ന്നുചപാകുചമ്പാൾ  റയിൽ  പാതയ്ക്കടു

ത്തുള്ള പ്ലാറ്റ്ചഫാമിമെv അരികിൽ  നിൽക്കുന്നത്

അപക�കരമാകുന്നത് എന്തുമെകാണ്ട്?                   (2)

Best wishes to all 
HSPTA MALAPPURAM
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